
Пояснювальна записка 

до проекту бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади  

на 2022 рік 
 

Проект бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 

рік, який виноситься на розгляд виконавчого комітету Миколаївської сільської 

ради, сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного 

кодексів України,  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік», схваленого Урядом  на  засіданні  Кабінету  Міністрів  України                         

15  вересня  2021  року, особливостей  складання  проектів  місцевих  бюджетів  

на  2022  рік, доведених  листом Мінфіну від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339. 
 

II.  ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Формування дохідної частини бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік здійснено на основі: 

•  реальної динаміки та тенденції надходжень податків, зборів і 

обов’язкових платежів за попередні роки; 

• фактичного виконання дохідної частини бюджету Миколаївської 

сільської територіальної громади за 2019-2020 роки  та 10 місяців 2021 року; 

• прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

Миколаївської ТГ з урахуванням максимального використання наявних 

можливостей і резервів щодо наповнення бюджету. 

 

 Проект дохідної частини бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади на 2022 рік визначено  в  сумі 77 848 732 грн, у тому 

числі за: 

- загальним фондом         -          76 489 288 грн.; 

- спеціальним фондом     -             1 359 444  грн. 

 

Дохідна частина загального фонду бюджету ТГ на 2022 рік   складається із  

власних доходів  у сумі 61 043 732 грн. та трансфертів, що плануються до 

бюджету громади із державного бюджету у сумі 16 805 000 грн. 

Збережено позитивну тенденцію в частині приросту власних доходів 

відносно до 2019- 2021 рр.  

 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, що становить 73,8%  від прогнозного показника власних 

доходів загального фонду на 2022 рік. 

           Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для  

розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб 

виступає показник витрат на оплату праці, який розрахований із урахуванням 



підвищення у 2022р. мінімальної заробітної плати та діючих ставок 

оподаткування доходів фізичних осіб. 

 Прогнозний обсяг податків на доходи фізичних осіб на 2022 рік 

запланований на рівні 44 019 900 грн.  

 Розрахунок прогнозної рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів на 2022 рік здійснено з урахуванням надходжень поточного року та 

діючих договорів. Очікувані надходження за цим податком  визначені на рівні     

12 450 грн.  

  Розрахунок прогнозного надходження до бюджету громади акцизного 

податку у 2022 році здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні 

роки, надходжень поточного року. Прогнозний  показник  по сплаті акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів на 2022 рік планується у сумі 165 000 грн. 

Розрахунок  прогнозної суми на 2022 рік становить 15 083 309 грн, що 

становить 25,3%  від прогнозного показника власних доходів загального фонду 

на 2022 рік. 

            Неподаткові надходження складають незначну частку доходів загального 

фонду бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади. Це всього 

0,7%  або 403 629 грн. Це, насамперед, плата за надання адміністративних 

послуг, надходження від орендної плати та державне мито. 

 Загалом обсяг міжбюджетних трансфертів, що  передбачається отримати 

до загального фонду бюджету громади у 2022 році визначено на рівні  16 805 

000 грн. Це  освітня субвенція з державного бюджету . 

Дохідна частина спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік визначена на рівні 1 359 444 грн.  

20,3 % дохідної частини спеціального фонду бюджету сформовано за 

рахунок екологічного податку, який на 2022 рік планується у сумі 275 430 грн.  

      Основним платником екологічного податку є філія «Оператор ГТС 

України». 

      79,7%  дохідної частини спеціального фонду бюджету сформовано за 

рахунок власних  надходжень бюджетних установ, обсяг яких до спеціального 

фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у 2022 році 

визначена на рівні  1 084 014 грн.                                      

 
III.  ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  

Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання 

розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період, доведених 

Міністерством фінансів України, та з урахуванням основних прогнозних 

макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2022 рік за 

сценарієм І (постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2020-2022 рік» (зі змінами відповідно до постанови КМУ від 23.10.2019 № 883). 



Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є: 

- підвищення розмірів державних соціальних гарантій, а саме: 

прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; 

- інфляційні процеси. 

Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 

Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку 

потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити 

видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні видатки.  

 

Загалом видаткову частину бюджету Миколаївської сільської об’єднаної 

територіальної громади сформовано в сумі 77 848 732 грн., у тому числі видатки 

загального фонду – 74 890 553 грн., спеціального фонду  – 2 958 179 грн. 

 

                                      Державне управління 

 

У бюджеті Миколаївської сільської територіальної громади  на 2022 

рік загалом на державне управління плануються видатки у сумі 13 257 402 

грн., що складає 17,0% загальних видатків бюджету громади. 

У тому числі: 

- на утримання апарату управління та виконавчих органів сільської 

ради передбачаються видатки загального фонду бюджету в сумі 11 164 365 

грн, із них на оплату праці передбачено 8 305 608 грн., що забезпечує 

потребу на оплату праці в повному обсязі; на енергоносії та комунальні 

послуги - 316 499 грн., на інші незахищені статті видатків - 2 542 258 грн.  

- на забезпечення діяльності фінансового управління передбачаються 

видатки загального фонду бюджету у сумі 1 051 017 грн, із них 798 072 грн. – це 

видатки на оплату праці та 252 945 грн. – на інші видатки загального фонду 

бюджету. 

- на забезпечення діяльності керівництва відділу освіти, молоді та 

спорту передбачаються видатки загального фонду бюджету у сумі                         

1 042 020 грн,  із них 773 180 грн. – це видатки на оплату праці, 28 332 грн. 

– на оплату енергоносіїв та комунальних послуг і 240 508 грн. – на інші 

незахищені видатки. 

 

 

Освіта  

Загалом у бюджеті Миколаївської сільської територіальної громади 

на 2022 рік на галузь освіти плануються видатки у сумі 38 014 950 грн., що 

складає 48,8% загальних видатків бюджету громади. 



 Для утримання дошкільних закладів у бюджеті Миколаївської 

сільської територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки у сумі 

4 393 763 грн. На оплату праці передбачені кошти в сумі 2 772 873 грн., що 

забезпечує потребу на оплату праці в повному обсязі. Видатки на 

енергоносії передбачені в сумі 526 556 грн. Передбачені також видатки на 

харчування дітей в сумі 331 200 грн., із них 241 408 грн. - кошти 

загального фонду бюджету на безкоштовне харчування мало забезпечених 

дітей, дітей-сиріт, дітей учасників АТО; відшкодування 75% вартості 

харчування дітей з багатодітних сімей та відшкодування 50% вартості 

харчування дітей непільгових категорій. Батьківська плата за харчування у 

бюджеті громади планується по спеціальному фонду на рівні 89 792 грн. 

Інші видатки на утримання ДНЗ передбачені на 2022 рік  в сумі                       

763 134 грн. 

Для утримання шкільних закладів у бюджеті Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки у сумі  31 688 867 

грн. Видатки на оплату праці на 2021 рік передбачені повністю у сумі 

21 357 565 грн., із них  на заробітну плату педагогічним працівникам 

загальноосвітніх закладів за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 2022 рік  передбачено видатки у сумі 

13 774 590 грн.  

         На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів освіти на 

2022 рік передбачені кошти у сумі  2 522 995 грн., що в повному обсязі 

забезпечує стале проходження опалювального сезону. 

 Крім, вищезазначених видатків на 2022 рік по відділу освіти, молоді 

та спорту передбачені видатки загального фонду бюджету:  

- на надання позашкільної освіти  у сумі 685 000 грн., із яких                      

557 942 грн. – це видатки на оплату праці; 

- на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  –                   

1 247 320 грн., із яких 943 623 грн. – це видатки на оплату праці. 

-  

Охорона здоров'я 

 У 2018 році на території Миколаївської сільської ради створено два 

комунальних неприбуткових підприємства, які уклали договори з 

Національною службою здоров’я України, а саме КНП Миколаївської 

сільської ради «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини                

с. Постольне» та КНП Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики - сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці».  

 За рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2022 рік передбачена фінансова допомога вище- 

зазначеним КНП на здійснення поточних видатків у сумі 3 970 000 грн  

 

Соціальний захист  населення  

  

 На соціальний захист та надання соціальних послуг населення у 

бюджеті Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік 



передбачені видатки у сумі 1 317 7750 грн., що складає 1,7% загальних 

видатків бюджету громади. 

 Із них, виплати на одноразову адресну допомогу мешканцям громади 

згідно місцевої програми соціального захисту населення Миколаївської 

сільської ради передбачені видатки у сумі 564 000 грн, на надання на 

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку в сумі 

3 000 грн.; на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту – 20 000 грн.; на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово -

комунальних послуг - 4 000 грн.; на виплату одноразової грошової 

допомоги дітям-сиротам після досягнення 18-річного віку – 7 240 грн. 

            У бюджеті громади згідно прийнятих місцевих програм  передбачені 

також видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у сумі                             

270 000 грн. та на пільгове перевезення педагогічних працівників у сумі 

304 510 грн. 

 

Культура і мистецтво 

 Н галузі культури і мистецтва на 2022  рік обраховано видатки в сумі                       

4 831 328 грн., у тому числі: по загальному фонду – 4 827 794 грн. та по 

спеціальному фонду – 3 534 грн за рахунок надходження коштів від вхідної 

плати за квитки на дискотеки та оренди майна.  

 На оплату праці з нарахуваннями  по галузі культура і мистецтво 

передбачені кошти в сумі 2 926 314 грн., що повністю забезпечує потребу у 

цих видатках. 

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано                       

899 955 грн. Видатками на енергоносії установи культури забезпечені в 

повному обсязі. 

 

Фізична культура та спорт  

  Для забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення Миколаївської громади у бюджеті на 2022 рік передбачені 

видатки у сумі 472 000 грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Для забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 

господарства Миколаївської ТГ на 2022 рік заплановані кошти по 

спеціальному фонду у сумі 176 280 грн. на  оплату електроенергії, що 

використовується для подання води . 

Для організації благоустрою населених пунктів Миколаївської ОТГ 

на 2022 рік заплановані кошти по загальному фонду в сумі                                    

3 969 878 грн., в тому числі на оплату праці 8 штатних одиниць 

передбачені кошти в сумі 1 692 219 грн., що забезпечує потребу на оплату 



праці в повному обсязі, оплату електроенергії по вуличному освітленню в 

сумі 454 057 грн. 

 

Здійснення заходів із землеустрою 

Для здійснення заходів із землеустрою на території Миколаївської 

громади  на 2022 рік заплановані кошти по  загальному фонду у сумі                        

49  000 грн. 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг  

 та дорожної інфраструктури  

 У 2022 році планується співфінансування поточного ремонту доріг 

загального користування місцевогозначення. Для цього у бюджеті 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік передбачені 

видатки у сумі 1 598 735 грн. 

 

Інші програми та заходи,  

пов’язані з економічною діяльністю  

 У бюджеті Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 

рік передбачені видатки на  членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» в сумі                 

27 132 грн. 

 

Місцева пожежна охорона  

   Місцева пожежна охорона створена  для ліквідації наслідків пожеж у 

населених пунктах Миколаївській сільській раді. Утримується пожежна 

охорона за рахунок коштів місцевого бюджету.  

 Пожежна охорона, в складі якої 1 команда, налічує 4 штатні одиниці.  

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони плануються на рівні        

530 057 грн.; у тому числі на оплату праці 397 342 грн. 

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних  

ситуацій та наслідків стихійного лиха  

 На фінансування даних заходів у бюджеті Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік передбачені кошти в сумі 49 000  грн. 

 

Охорона та раціональне використання  

природних ресурсів 

          На охорону навколишнього середовища на 2022 рік заплановані 

кошти у сумі 275 430 грн., з них: на а утилізацію відходів у 2022 році 

передбачені кошти у сумі 49 000 грн. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 Що стосується міжбюджетних трансфертів зазначаємо таке.  



При розрахунку видаткової частини бюджету на 2022 рік враховані 

трансферти, які будуть надаватися з бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади державному бюджету та іншим місцевим бюджетам. 

 Це, насамперед, реверсна дотація у сумі 7 412 400 грн.; субвенції 

районному бюджету Сумського району на забезпечення діяльності 

«Об’єднаного трудового архіву» у сумі 118 929 грн та компенсаційні виплати 

фізичним особам. Що надають соціальні послуги у сумі 48 343 грн;  субвенція 

бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на утримання 

рятувально-водолазної служби – 40 220 грн, субвенції Степанівській селищній 

раді на забезпечення діяльності комуналних закладів, що надають помлуги 

мешканцям Миколаївської сільської ради.  у сумі 1 438 430 грн та 

Тростянецькій міській раді на організацію притулку для осіб, що постраждали 

від домашнього насильства, у сумі 55 000 грн.  

 Загальна сума трансфертів, які будуть надаватися з бюджету 

Миколаївської сільської територіальної громади у 2022 році державному 

бюджету та іншим місцевим бюджетам складає 9 113 322 грн. або 11,7% 

видаткової частини бюджету. 

Бюджетом  на 2022 рік передбачені також кошти у сумі 150 000 грн., як 

резервний фонд бюджету Миколаївської сільської територіальної громади 

згідно статті 24 Бюджетного кодексу України. 

 

Місцеві / регіональні програми 

 

На реалізацію  21 місцевої програми бюджетом Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2022 рік передбачено 9 976 231 грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                               Пашкурова В.В. 


